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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .خلي اجلماعة يلي بدهم ينصرفوا حىت ال نضيق عليهم  :الشيخ 

  .هل معكم سيارة حنن جاهزين حىت نوصلكم : أبو ليلى 

عند ما ننكر على بعض الناس أقول  )من سن في اإلسالم سنة حسنة ( مبناسبة ذكركم حديث  :السائل 

شيئا من األفعال املبتدعة كالذكر باسم اهللا املفرد اهللا اهللا ، أو كالذكر اجلهري ، أو كاخللوة ، والشيء التابع 

  ...هلذا أن هذه بدعة يقولون هذه سنة حسنة ؟ 

لناس اجللوس ألن احلقيقة إن هذا احلديث مهم جدا لكن أنا من طبيعيت أن ال أريد أن أفرض على ا :الشيخ 

العلم ، العلم ، عامة الناس يقولون يلقى جاف بدنا شيء يسلينا بدنا شيء يسلينا شيء يروح عن قلوبنا ، 

فلذلك أنا أقول من شاء أن جيلس فأنا أجلس معه ، من شاء  ...شيء يدفع النعاس عن عيوننا ، وهكذا 

ب أن نعرف سبب وروده ، علماء التفسري ؛ احلديث املذكور جي ...أن ينصرف فقد أنصرف معه مش أكيد 

على فهم نصف معىن  ...معرفة أسباب النزول تساعد الباحث أو طالب العلم " يقولون كلمة مجيلة جدا 

أنا اقتبست من علماء التفسري قاعدة ربطتها بعلم احلديث  "اآلية والنصف الثاين من اللغة العربية وأساليبها 

د احلديث يساعد على فهم نصف معناه ومعرفة النصف الثاين من اللغة معرفة سبب ورو " الشريف وهي 

إىل  ) ...من سن في اإلسالم سنة حسنة ( إذا ينبغي أن نتساءل هذا احلديث الصحيح  "العربية وأساليبها 

آخره هل له سبب ورود ؟ اجلواب نعم ، وحينئذ إذا ربطنا سبب الورود باحلديث الذي قيل مبناسبته وجدت 

شاسعا جدا بني فهم احلديث ذاك الفهم املنحرف وهو فهم اخللف وبني املراد من احلديث ، إذا ما  بونا

نظرنا إىل سبب ورود احلديث جاء يف صحيح مسلم كاآليت بسنده الصحيح عن جرير بن عبد اهللا البجلي 

تايب النمار متقلدي كنا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءه أعراب جم: ( قال  ...رضي اهللا عنه 

السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم متعّر وجهه أي 



تغريت مالمح وجهه عليه السالم حزنا على فقرهم ؛ جمتايب النمار أيش معناه بدنا نفسرها باللغة املعروفة 

أكتافهم ، هذا هو لباسهم مش جالبية قميص رداء  اليوم بطانية مقورينها من النصف ومنزلينها على

املهم مظاهر الفقر املدقع ظاهر عليهم ؛ لذلك قال جرير فتعمر وجه النيب  ...جاكيت ، ال مجاعة فقراء ؛ 

يا أيها الذين آمنوا (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم فوقف يف الصحابة خطيبا وقرأ آية يف القرآن الكرمي 

م من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو ال أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق أنفقوا مما رزقناك

فقام ) تصدق رجل بديناره بدرمهه بصاع بره بصاع شعريه ( مث قال عليه السالم  ))وأكن من الصالحين 

ن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وانطلق إىل داره ليعود وهو حامل يف طرف ثوبه ما تيسر له م

طعام يعين قمح متر شعري يلي هو من طعامهم يومئذ ووضعه أمام الرسول عليه السالم ؛ فلما رأى بقية 

األصحاب ما فعل صاحبهم انطلق كل منهم ليعود أيضا مبا تيسر له من صدقة ، قال جرير فاجتمع أمام 

فتنور وجه النيب صلى اهللا عليه  الرسول عليه السالم من الطعام والدراهم والدنانري كأمثال اجلبال يعين أكوام

وآله وسلم كأنه مذهبة ، كأنه مذهبة ؛ أيش معين مذهبة ؟ أي كالفضة املطلية بالذهب ، تألأل مجاال ونورا 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل : ( وفرحا وسرورا ، مث قال عليه الصالة والسالم 

ن أجورهم شيء ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعله وزرها ووزر من ا إىل يوم القيامة دون أن ينقص م

، اآلن الذين خيالفون السلف يف تفسريهم هلذا )عمل ا إىل يوم القيامة دون أن ينقص من أوارهم شيء 

احلديث بأن املقصود من سن يف اإلسالم سنة حسنة أي من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ألم حيتجون 

ث على تسويغ كل بدعة على وجه األرض حبجة أن هذه سنة حسنة ؛ إذا معىن احلديث عندهم ذا احلدي

من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة نقول هلم اآلن اربطوا بني هذا املعىن وبني احلادثة ، أين البدعة يف احلادثة 

قبل وإىل تلك اللحظة ،  ؟ ال يوجد واحلمد هللا يف هذه احلادثة سوى السنة املعروفة يف الكتاب والسنة من

من قبل جاءت آيات بفرضية الزكاة وبفرضية تطهري النفوس بالزكاة ويف تلك اللحظة كما مسعتم خطب النيب 

إىل آخره فإذا ما فعله الرجل ليس  )) ...وأنفقوا مما رزقناكم (( : صلى اهللا عليه وآله وسلم فهم قال اآلية 

آن ، زد على ذلك أن الرسول حضهم على الصدقة تصدق الرجل بدعة يف اإلسالم وإمنا تنفيذ لنص القر 

وال أتربأ من نسيب ألنه ال جيوز ملسلم أن يتربأ من نسبة يعين أنا  ...بديناره بدرمهه بصاع بره بصاع شعريه 

ألباين يعين بعبارة أخرى أعجمي يا أستاذ ، فأنا ال أقول أنا عريب ، أنا ألباين أعجمي األصل تعلمت اللغة 

لعربية بفضل اهللا تعاىل ورمحته من كتاب اهللا ومن سنة نبيه ؛ لكن أنا األعجمي أستحيي أن أقول مبناسبة ا

مثل هذه الصدقة اليت جرت فأطبق عليها أن أقول من سن يف اإلسالم سنة حسنة يعين من ابتدع يف 

ثل هذه املناسبة هذه بدعة أيش جاب هذا الكالم ؟ يعين أنا ال أقول مب! اإلسالم بدعة حسنة ، أعوذ باهللا 

حسنة ، من ابتدع يف اإلسالم بدعة حسنة ، بارك اهللا فيكم ابتدعتم يف اإلسالم بدعة حسنة كيف هذا 



يقال والرسول خطب فيهم بالقرآن وخطب فيهم بالسنة حيثهم على الصدقة ، أيش عالقة الصدقة هذه مبا 

، إذا ليس املقصود ) من سن يف اإلسالم سنة حسنة ( تزعمون أا بدعة ؟ ألن الرسول ذه املناسبة قال 

من فتح طريقا إىل أمر مسنون مشروع كتلك " مبن سن أي من ابتدع أبدا وإمنا املقصود معىن مجيل وهو 

الصدقة واتبع على هذه السنة الطيبة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة ، كذلك من أساء يف 

ول مرة واتبعه يف هذه الضاللة أو يف تلك املعصية من اتبعه فعليه أوزار هؤالء إىل يوم اإلسالم وابتدع بدعة أل

؛ لذلك جاء يف صحيح البخاري أن ولد آدم القاتل ألخيه حيمل ورز كل القتلى الذين يقتلون  "القيامة 

هذا معناه ، وشيء ؛ ف) أول من سن القتل ( ظلما وبغيا إىل يوم القيامة ؛ ألنه كان كما قال عليه السالم 

آخر ولعله يكون أخريا قال عليه السالم من سن يف اإلسالم سنة حسنة ومن سنة يف اإلسالم سنة سيئة ، 

ما هو طريق معرفة السنة احلسنة ومعرفة السنة السيئة آلعقل أم الشرع ؟ الشك أنه الشرع ؛ إذا حنن نقول من 

مل ا فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة سن يف اإلسالم سنة حسنة شهد الشرع بأا حسنة وع

، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة حكم الشرع بأا سنة سيئة فعله وزرها ووزر من عمل ا إىل يوم القيامة ، 

من مثال فتح مخارة يف بالد املسلمني ، ورمبا جعل هذه اخلمارة جتاه بيت من بيوت اهللا املسجد ، هذا سن 

ليه وزرها ووزر من عمل ا إىل يوم القيامة ؛ لكن من فتح مدرسة ، شوفوا اآلن وهذا من سنة سيئة فع

احنرافات بعض الناس الذين يستدلون ذا احلديث أنه يعين البدعة ، من فتح مدرسة يتعلم فيها املسلمني 

ليه وآله وسلم أوال علوم الشرع هذه ما تسمى بدعة ، هذه تسمى سنة حسنة ؛ ملاذا ؟ الن النيب صلى اهللا ع

حض على العلم وحض االجتماع على العلم ، وفتح باب االجتماع يف حدود ما كان متيسرا يف ذلك الزمان 

، تارة يف املسجد بالنسبة للرجال ، وتارة يف بعض البيوت بالنسبة للنساء كما جاء أن بعض النساء قالت 

لنا يوما ، فجعل هلم إيش يوما لكن يف ذاك اليوم  إنه يا رسول اهللا ذهب الرجال مبا عندك من علم فاجعل

ما كان يف دار متيسرة نسميها مدرسة ، نسميها دار القرآن ، نسميها دار الفرقان ، إىل آخره ؛ لكن هو 

سن هذا مث مل تكن احلاجة هناك تستدعي هذا التوسع املوجود بسبب اتساع رقعة العامل اإلسالمي ، فهذه 

وإمنا هي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة ، وهذا احلديث لست من البدع يف شيء 

 "نعم البدعة هذه " يف الواقع له يعين ذيول كثرية وكثرية جدا ألن بعضهم حيتج بقول عمر بن اخلطاب 

؛  وكل هذا من سوء الفهم "ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن " وبعضهم حيتج بقول ابن مسعود 

ألن صالة الرتاويح سنة وليست بدعة واجلواب عن عمر أراد اللغة بدعة لغوية ألا كانت مرتوكة ما بني 

خالفة أيب بكر ويوم أحي عمر هذه السنة ؛ كذلك ابن مسعود رضي اهللا عنه ملا قال ما رآه املسلمون حسنا 

ذه من اللغة العربية إما أن يكون فهو عند اهللا حسن ، املسلمون ، املسلمون ؛ إما أن تكون أل هنا وه

املسلمون لالستغراق والشمول ، وإما أن تكون أل للعهد واالختصاص أي علماء املسلمني وليس ما رآه 



املسلمني أي جهلتهم أي يف آخر الزمان ، ال ، إمنا املقصود به خاصة املسلمني ؛ نقول على الرأس والعني 

ن ، ومن الدليل على ذلك متام احلديث أي أوله ؛ ألن ابن مسعود ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حس

قال هذا احلديث مبناسبة وفاة الرسول عليه السالم واختيار أصحابه الكرام من بعده خليفة عليهم أبا بكر 

الصديق فقال إن املسلمني اجتمعوا على اختيار أيب بكر الصديق خليفة عليهم أن اهللا جعل أرسل نبيه صلى 

عليه وآله وسلم رسوال وجعل له ووزراء وأنصارا فما رآه املسلمون أي هؤالء الوزراء واألنصار يعين  اهللا

املهاجرون واألنصار فما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن ؛ أين بقى من رآهم املسلمون املهاجرون 

هم أم على شيء من واألنصار السلف أول السلف وما يراه بعض اخللف، بعض اخللف حىت ولو فرضنا

رضي اهللا عنهما ؛ لكن أين مها  "فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي " العلم ، ولكن شتان كما قيل 

بالنسبة للعلم ، فعلى أعلم بكثري من معاوية لكن مجعهم اإلسالم ، مجعهم الصحبة ، مجعهم العلم ؛ لكن 

لذلك فإذا قال بعض املسلمني يف البدعة احلسنة فهؤالء ال ذاك أوسع باعا من معاوية بكثري وكثري جدا ؛ و 

يعتد بقوهلم ألم خيالفون أوال آية يف القرآن الكرمي هذه اآلية واهللا أكاد أتفطر حزنا عن املسلمني الذين مل 

اليوم أكملت لكم (( : يقدروا أوال قدرها بينما حرب من أحبار اليهود عرف قدر هذه اآلية الكرمية وهي 

، جاء رجل من أحبار اليهود إىل عمر  قال  ))نكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا دي

اليوم ((  يا عمر آية يف كتاب اهللا لو علينا معشر يهود نزلت الختذنا يوم نزوهلا عيدا قال ما هي قال 

ه يقول له أبشر لقد إىل آخره هو ما جاء يف احلديث بقول أبشر ، لكنه كأن )) ...أكملت لكم دينكم 

نزلت هذه اآلية يف يوم عيد يف يوم مجعة ورسول اهللا على عرفة نزلت هذه اآلية ورسول اهللا يف عرفة ويوم 

مجعة ، فهي عيد فعال ؛ فهل عرف املسلمون قدر هذه اآلية الكرمية ؟ ال واهللا ؛ إذا كان ربنا ميّنت علينا بقوله 

جيب أن نقول  ))ليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ع(( : 

احلمد هللا الذي ربنا أكمل لنا الدين ومل يدع لنا جماال أن نتوسع يف الدين معىن الدين عبادة يعين ؛ ولذلك 

جاء عن إمام دار املدينة إمام دار اهلجرة اإلمام مالك قال يف متام يف فهمه هلذه اآلية وتقديرها هلا حق قدرها 

من ابتدع يف اإلسالم " اذا قال ؟ ليت املسلمني ينتبهون فقط لكلمة هذا اإلمام إذا الهتدوا رشدا ، قال م

من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا صلى اهللا عليه " مش بدعا بدعة واحدة  "بدعة 

كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت ل(( : ملاذا ؟ قال قال تعاىل  "وآله وسلم خان الرسالة 

قال مالك يف متام الكلمة اليت كما كان يقال قدميا تكتب مباء الذهب قال  ))ورضيت لكم اإلسالم دينا 

أبدا  فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا  ،  "فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا " يف متامها 

إذا علينا أن نرجع إىل اآلية  " يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا وال" متام الكلمة اجلوهرية هذه 



من اتباع السبل  ))وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله (( السابقة 

ف اتباع البدع ، وإيش معىن اتباع البدع ؟ أعتقد أن كل مسلم يعتقد اعتقادي ال خيتلف معي االختال

السابق إن شاء اهللا أال وهو أن اهللا عز وجل قد شرع للمسلمني من العبادات املفروضة والواجبة واملسنونة 

واملستحبة واملندوبة ما ال يستطيع أعبد الناس ولو كان داوود عليه السالم حّيا الذي قال عنه الرسول عليه 

، لو كان حيا ملا استطاع أن يأيت بكل ) لسالم أعبد البشر داوود عليه ا( أو ) داوود أعبد البشر ( السالم 

هذه العبادات اليت شرعها الرسول عليه السالم بتمامها ؛ إذا ما دام األمر كذلك ملاذا االبتداع يف الدين 

وأعين الدين ؛ أما الدنيا فتوسعوا فيها ما شئتم ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما جاء ليعلمنا الدنيا بل 

، هو جاء ليعلمنا الدين ، فلذلك إذا كان هذا هو الواقع الذي ) أنتم أعلم بأمور دنياكم ( راحة قد قال ص

أعتقد ال أحد خيالفين يف هذا أنه كل العبادات اليت جاء ا الرسول عليه السالم على اختالف مراتبها ال 

بدأ من عندي ونزوال آلخر مسلم يستطيع أعبد الناس أن يقوم ا فماذا نقول عن كل أفراد املسلمني اليوم 

هل هناك أحد يستطيع أن يقوم ذه العبادات ؟ اجلواب ال ، إذا ماذا سيكون عاقبة التعبد إىل اهللا ببدعة 

من البدع ؟ يكون عاقبة ذلك أنك كلما متسكت ببدعة ضيعت سنة ، ضيعت سنة ألنك أنت هذه 

أن تنهض ا ، فشلون تأيت وتضع محل ثاين على ظهرك  العبادات الكثرية املشروعة أنت تنوء ا وال تستطيع

؟ مثال مثل اإلنسان يف أيام الربد الشديد يلبس على بدنه  قميصه مثال صوف وفوقه جاكيت وفوقه بالطوا 

وفوق البالطوا عباية إىل آخره حىت ال يكاد يستطيع ميشي كما ميشي الناس إىل آخره فهل أيضا حيمل نفسه 

باركا على األرض ؟ هذا شأن من حيّمل نفسه من البدع ما مل يشرعه اهللا عزوجل ، وهناك ثيابا أخرى فيقع 

سنن وعبادات قد أمهلها وأنا أضرب لكم مثال بسيطا جدا وأرجوا أن تتحملوين ألن هذا املثل هو صغري 

ها الناس لكن هو عند اهللا كبري ، ومن جهة أخرى هو يوضح لنا كلمة وردت إلينا عن بعض السلف ال يفهم

عامة الناس ما يفهمون هذا األثر ولو أم فهموه حق فهمه  "ما أحدثت بدعة إال وأميتت سنة " وهي 

فأنا أضرب لكم مثاال يدخل ) من سن يف اإلسالم سنة حسنة ( آلمنوا بفهم احلديث على الوجه الصحيح 

ال تقول زمزم ، بقول يا أخي شو أحدنا على صاحبه وهو يتوضأ فيقول له زمزم فيها شيء هذه إذا قلنا له 

فيها هذه أنا عم أدعو له ، ها ، انتبه شو فيها يا أخي شو فيها أنت واجبك أن تنبه وأن تتنبه وأن تقوم 

مل تسلم عليه ) حق املسلم على املسلم مخس إذا لقيته فسلم عليه : ( بالواجب دينا وهو قوله عليه السالم  

لسنة ، وهذا واهللا مو سنة هذا واجب إلقاء السالم على أخيك املسلم هذا ملاذا ؟ ألن البدعة قامت مقام ا

  واجب ضاع السالم وطاح ، ما الذي طّيح به ورماه أرضا ؟

  زمزم حلت حملها ؟ :السائل 

  .أيوه ، زمزم حلت حملها  :الشيخ 



  .واحد يقول إنه جيمع بينهما  :السائل 

جة ، يا مجاعة عم نعاجل الواقع ، الواقع اليوم أن ما لكن شوف هذا اجلواب هو للتخلص من احل :الشيخ 

ما أحد يقول هيك ملاذا ؟ ألنه ربنا بده يقيم حجته على عباده ، ما  ...أحد يقول السالم عليكم مزمزم 

أحدثت بدعة إال وأميتت سنة ، ها ، حنن جنمع بني االثنني طيب إذا مجعت بني االثنني عندنا جواب ثاين 

بني الطيب واخلبيث ؛ لكن الضالل األكرب إنكم اقتصرمت على اخلبيث وتركتم الطيب ،  حنن بتكون مجعت

قد يقول قائل شو فيها يا أخي وهكذا يقولون معىن هذا دعاء ، شو معىن زمزم ؟ يعين إن شاء اهللا ربنا 

شو بدي يوفقك وحتج وتعتمر وتشرب من ماء زمزم يعين بطلعه منها ، صحيح هذا هو املعىن ، أنا أقول 

أمسيها واهللا منا عارف ، خلينا نقول معارضة أنا أعارضهم إذا كان جيوز يل أن أدعوا ملن أراه يتوضأ بزمزم أنا 

بقول هلم كوثر ، شو رأيك ؟ أيهما أهم ؟ الكوثر أهم ، ملاذا أهم ؟ ألنه قد حيج لكن كما يقول له العريب 

ملا تدعي له بالكوثر يعين يشرب من ماء ، حج هو لكن  "وما حججت ولكن حجت اإلبل " القدمي 

ماء يف اجلنة جيري ويصب يف حوض الرسول  ))إنا أعطيناك الكوثر (( : الكوثر ، الكوثر كما قال تعاىل 

عليه السالم املبشر به الذي من صفاته أنه من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبدا ؛ فإذا قلنا هلم زمزم أهم 

ركني هذه ؟ ألن القضية هيك واحد أول من ابتدع هذا الشيء مشى وبقى من تلك ليش ماسكني تلك وتا

وهات يديك وامش والنامسا بفكروا هذا اتباع الناس للبدع ؛ لكن حاشا هللا ، أنا ال أقول هلم كوثر وال أقول 

صاحبنا  مزمزم وإمنا إذا لقيت أخي املسلم أبادره بالسالم لكن أقوله أحيانا مزمزم وأقول أحيانا كوثر منشان

امسح يل أقول أنا أحيانا ملاذا ؟ إعماال ملبدأ الدعاء  ...شويه أخونا أبو عبد الرمحن يعين ما يبعد كثري عنا 

لألخ املسلم باخلري إعماال لكن ال اعتيادا ألنه يكون شرعنا للناس سنة والتزموها ، وكان من نتائج التزامها 

نا بيعرفوا أحيانا نصلي ونطلع ونلتقي السالم عليكم ، قد أيش ؟ إضاعة مش السنة إضاعة الواجب ، وإخوان

أقول ألحدهم وهو يستغرب تقبل اهللا ، ها بيعرف أن هذه بدعة ؛ لكن أنا أقول له ما فيه مانع أن ندعوا 

لك أحيانا ربنا بتقبل الدعاء ؛ أما املسلم وكمان هذه بتسلم على تلك كما يقولون متاما ، اثنني دخلوا 

من هذا الباب والثاين من هذا الباب وصلوا صالة اجلمعة أو صالة من الصلوات اخلمس  املسجد واحد

بعدين التقوا إما يف املسجد وإما خارج املسجد ، قال أحدهم لآلخر تقبل اهللا ، أين السالم ؟ طاح السالم 

  .وأهال ومرحبا وال تنس تسلم علينا  ... "ما أحدثت بدعة إال وأميتت سنة " وراح 

  .قلت السالم عليكم  :ئل السا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ...مل مسعت أنا عجوز بدك تراعيين  :الشيخ 

  ما حكم الصالة على سيدنا الرسول عقيب األذان ؟: أبو عبد الرمحن 

ة تدور عليه أحكام كثرية ، تارة يكون فرضا ، وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مستحبا وتار  :الشيخ 



  .يكون بدعة ، هذا هو اجلواب 

  بعد األذان يا شيخ ؟ :السائل 

  .أنا ما مسعت كلمة بعد األذان  :الشيخ 

  أنا قلت ما حكم الصالة على سيدنا الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم عقيب األذان ؟: أبو عبد الرمحن 

تفصيلي ، اجلواب بالنسبة آه كويس ، أنا ما مسعت عقب األذان لذلك أجبت ذا اجلواب ال :الشيخ 

: ( فهو إما واجب وإما سنة ؛ لقوله عليه السالم  ...للصالة على الرسول بعد األذان بالنسبة لسامع األذان 

إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث صلوا علي مث سلوا اهللا يل الوسيلة فإا درجة يف اجلنة ال تنبغي لرجل 

، ويف احلديث عبارة ذهبت عين )سأل يل الوسيلة حلت له شفاعيت يوم القيامة وأرجوا أن أكون أنا هو فمن 

فصلوا علي فمن صلى علي مرة واحدة صلى اهللا عليه ا عشرا ومن سأل يل الوسيلة حلت له شفاعيت ( 

الم ، أما بالنسبة للمؤذن وخباصة ما هو واقع اليوم فال شك فيأن الصالة على الرسول عليه الس)يوم القيامة 

بأا بدعة مل يفعلها السلف الصاحل ، ولذلك جيب التفريق بني صالة وصالة ؛ فالعلماء مثال يقولون بأن 

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا ذكر يف جملس وجب الصالة عليه على األقل مرة واحدة ؛ لكن األفضل  

البخيل من ذكرت عنده ومل يصل : (  كلما ذكر الصالة عليه كما قال عليه السالم يف أحاديث كثرية منها

هذا بيان أن الصالة قد تكون مرة هكذا وقد تكون مرة هكذا ، ولذلك فاملسلم جيب أن يكون ) علي 

بصريا يف دينه وال خيلط بني صالة وصالة ؛ فأنا ذكرت لك آنفا أن الذي يسمع األذان فعليه أن يصلي على 

هو ظاهر احلديث وإما استحبابا كما هو رأي مجهور العلماء ، أنا النيب صلى اهللا عليه وسلم إما وجوبا كما 

ال أحذ من يدك الشمال يا أبو الشباب ومش هيك علمك أبوك ، وأبوك موجود يا أبا حيىي أنا أقول لك 

  .ناوله وال تناوله ، شو معىن هذا ؟ يعين ناوله نصيحة 

لكم ، الضاد من خمرجها الصحيح وهذا احملرتم واهللا يا سيدي أنا مسعت منكم عندما قلت ورضيت  :السائل 

  .بدي أعرف منك حىت يفك اخلالف بيين وبني احلج طاهر 

امسح يل هذا حبث علمي وفعال جاف ما أحد يتحمله ، أنا بالنسبة يل عندي استعداد أن ألتقي  :الشيخ 

املسألة فأهال وسهال معك ومع أبو حممد ومن شاء من طالب العلم أن حيضروا اجللسة وتكون خاصة هلذه 

  .لك ومن معك ، بسم اهللا 

  لو كان الظاء ما ضل أي ما بقي ، ما ضل صاحبكم ؟ ))ما ضل صاحبكم وما غوى ((  ... :السائل 

  . ...ال ، الضاد خمرج الضاد راحيني تضطرونا ندخل يف املوضوع  :الشيخ 

  .أنا خلص انسحبت  :السائل 

  



إذا ختتلف أحكامها باختالف مواطنها ، مثال اخلطيب يوم اجلمعة روى فأقول الصالة على الرسول  :الشيخ 

حديثا أو أحاديث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، بعد ما قال قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي كذا 

إذا قلت  وكذا ، هل جيوز لنا أن نصلي على نبينا واخلطيب خيطب ؟ نقول ال ، ملاذا ؟ ألن قوله عليه السالم

لصاحبك يوم اجلمعة واخلطيب خيطب أنصت فقد لغوت ، قولك أنصت أمر باملعروف ، هذا األمر واجب 

يسقط واخلطيب خيطب يوم اجلمعة ، فإذا صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم وخباصة إذا كان مبتال وال 

 عليه وسلم فهو ال يكاد يتكلم تستعجلوا علي وتستنكروا تعبريي إذا كان مبتال حببه حلديث نبيه صلى اهللا

إذا االبتالء  ))ونبلوكم بالشر والخير فتنة (( بكلمة إال ويتبعها بقال صلى اهللا عليه وسلم ألن اهللا يقول 

بيكون باخلري ويكون بالشر ، فإذا كان اهللا يبتلي إنسانا باإلكثار من أحاديث الرسول عليه السالم يف يوم 

صار جملس يوم  "اللهم صل على حممد ، صلى اهللا عليه وسلم " عليه السالم اجلمعة وكل ما ذكر الرسول 

اجلمعة فوضى وخالفنا بذلك حكمة قول نبينا إذا قلت أنصت إىل آخر احلديث فقد لغوت ؛ لذلك مش 

فال وربك ال (( : على كيفنا ، وين ما بدنا بنصلي وين ما بدنا ما بنصلي ال ، إمنا هو كما قال تعاىل 

حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما  يؤمنون

فنحن نعود كما قلنا يف حبثنا السابق نفهم شريعة ربنا من كتاب ربنا وأحاديث نبينا وتطبيق السلف  ))

لتكبري وينهيه الصاحل ؛ لذلك فالسلف الصاحل كما هو متفق عليه بني املسلمني كان مؤذم يبتدئ األذان با

بالتهليل بال إله إال اهللا ، وينزل إن شاء بعد نزوله كما قال يف احلديث الصحيح كم أجعل لك من صاليت ؟ 

وكمان شيء )  ...إذا يغفر لك ذنبك ورزقك ( ، قال إذا أجعل لك صاليت كلها ، قال ) ما شئت ( قال 

ان أذانه فليكثر ما شاء من الصالة ؛ أما أن جنعل يف احلديث ، الشاهد فبعد ما نزل املؤذن من منارته أو مك

شعرية ونوجد خالفا بني املسلمني ال هذه بدعة ، ال هذه سنة إىل آخره ، ويسعنا ما وسع سلفنا الصاحل ،  

كان يؤذن أحدهم وينتهي أذانه بال إله إال اهللا وينزل وال أحد يقول له قرأت قرآنا أو ذكرت اهللا أو صليت 

اهللا عليه وآله وسلم ، ما أحد له عالقة به إطالقا ؛ أما أن يصبح الصالة على الرسول شعرية على النيب صلى 

مع األذان وشعرية خطرية جدا هذا حمب للرسول عليه السالم ، أما هذا الذي يؤذن وال يصلي على الرسول 

من شؤم االبتداع يف  ما الذي أوقع املسلمني يف هذا ؟ هذا! هذا مبغض للرسول عليه السالم ، اهللا أكرب 

، ))وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون (( الدين 

نعلم مع األسف الشديد أن أكثر الناس يف بلدنا هذا ويف سوريا ويف غريها أنه يلي ما يصلي على الرسول 

رمتين بداءها " ليه السالم ، واحلقيقة كما قيل بعد األذان هذا هو املبتدع وهذا هو املبغض للرسول ع

احلقيقة إن احملب للرسول عليه السالم هو الذي يتبع الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كما قال  "وانسلت 



ومن هنا قال الشاعر ما قال  ))قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا (( : تعاىل يف القرآن الكرمي 

  وأيش قال كمان ؟  "مسالكها ، إن السفينة ال جتري على اليبس  ولن تسلك ..." 

  .إن احملب ملن حيب مطيع : احلليب 

  شو قبلها ؟ :الشيخ 

  ...تعصي الرسول : احلليب 

  هذا لعمرك يف القياس بديع ، *** تعصي اإلله وأنت تظهر حبه  :الشيخ 

  " إن احملب ملن حيب مطيع *** لو كان حبك صادقا ألطعته 

احملب ملن حيب مطيع ، احملب ملن حيب مطيع على عماها ، أين هذا ؟ هذا بني الناس واحد حيب امرأة  إن

مثال دنسة قذرة إىل آخره ، فينفق يف سبيلها كل غال ورخيص كما يقولون لكن حنن ندعي حب الرسول 

متاما أننا حنب الرسول  عليه السالم ، ملاذا ال نكبح من مجوع نفوسنا ونوقفها عند حدود سنة نبينا لنثبت

هذا جوايب على ما سألت  ))قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا (( عليه السالم ، دليل االتباع 

  .بارك اهللا فيك خالص من هذا نسمع لغريه 

شيخنا على نفس املوضوع ذكر احلافظ ابن حجر يف إنباه الغمر أن احلاق الصالة على النيب صلى : احلليب 

هحري قال أول من ابتدعها الفاطميون الذين هم   812هللا عليه وآله وسلم بعد األذان مل تكن إال يف سنة ا

  .العبيديون املعروفون 

  .هذا صحيح معروف يلي كانوا مبصر  :الشيخ 

منا سنة مل يفعلها ال القرن األول وال الثاين وال الثالث مؤذنو النيب عليه السالم وكذا إ 800شوف : احلليب 

  ...جاءت مرخرا واالقتداء ينبغي أن يكون يف األولني 

  .هذا صحيح نسأل اهللا أن يلهمنا االتباع  :الشيخ 

   ...الذكر اجلامعي بالصوت العايل  :السائل 

حنن عندنا فجر وصالة الفجر ودرس يف الصباح نستأذن من إخواننا والساعة اثنا عشر ، هذه : سائل آخر 

  .ه فرصة أكرمتنا ا يا شيخ اهللا يكرمك وجيزيك اخلري عن أمة حممد األيام ليست قليلة هذ

  . ...أكرمك اهللا وأهال وسهال  :الشيخ 


